Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000169
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 19138.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3553.100

2023

3714.500

2024

3866.400

2025

3984.500

2026

4064.300

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Моно- та коморбідні ураження внутрішніх органів: чинники ризику; етіологія; патогенез; діагностика; клінічні особливості
перебігу; лікування; профілактика

Назва роботи (англ)
Mono- and comorbid lesions of internal organs: risk factors; etiology; pathogenesis; diagnostics; clinical features of the course;
treatment; prevention

Мета роботи (укр)
Удосконалити діагностику та підвищити ефективність лікування хворих з моно- та коморбідними ураженнями внутрішніх
органів на основі вивчення чинників ризику, етіології, патогенезу, клінічно-функціональних особливостей ураження
внутрішніх органів і з'ясування механізмів коморбідних синдромальних і нозологічних уражень органів і систем

Мета роботи (англ)
Improve the diagnosis and increase the effectiveness of treatment of patients with mono- and comorbid lesions of internal
organs based on the study of risk factors, etiology, pathogenesis, clinical and functional features of lesions of internal organs and
elucidation of mechanisms of comorbid syndromic and nosological lesions of organs and systems
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: публікації
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Моно- та коморбідні ураження внутрішніх органів: чинники ризику;
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

етіологія; патогенез; діагностика; клінічні особливості перебігу;
лікування; профілактика

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 616.1/.4-06-02-036-07-084

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зіменковский Борис Семенович (д. фармац. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Абрагамович Орест Остапович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Абрагамович Орест Остапович (Тел.: +38 (032) 276-97-63)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

